
 
 

বাাংলাভাষার ধাতু ও ক্রিয়া, এবাং সঞ্জননী ধ্বক্রনতত্ত্ব 
দেবেত্ত দ ায়ারোর 

 

দেক্ষাপট  
বযাকরণের আণলাচনায় আমরা ধাতুর কথা শুনণত পাই। সাংসৃ্কণতর মণতা োচীন ভাষা ক্রিখণত দেণল ধাতুরূপ মুখস্থ 

করণত হয়। ক্রকন্তু দে ভাষা আমরা উঠণত বসণত বযবহার কক্রর তার দক্ষণে আমরা ক্রক ধাতু সম্বণে অবক্রহত হণয় কথা বক্রল বা 
ক্রলক্রখ? নাক্রক ক্রিয়াপে বযবহার করণত করণত আমরা বুণে োই ক্রবক্রচে ক্রিয়াপে কীভাণব েক্রঠত হণে? দসইভাণব, একটা 
েভীর ক্রনয়ণমর স্বাে ক্রক আমরা অক্রচণরই দপণয় োই ও দসই ক্রনয়ণমর ওপর একেকার কতৃৃত্ব আমাণের হাণত আণস? (চম ক্রস্ক 
এটাণকই বণলন linguistic competence।i) দসই ক্রনয়ম আসণল একটা স্বাভাক্রবক অথচ সুক্রনক্রেৃষ্ট েঠনতন্ত্র। স্বাভাক্রবক, 
কারে দসটা ভাষার ওপণর দকউ অনুিাসন ক্রহণসণব চাক্রপণয় দেয় ক্রন। দসই সণে দসটা তার উচ্চারে বা ধ্বক্রনতন্ত্রও বণট। এই 
রূপ (েঠন) ও ধ্বক্রনর তন্ত্র অলঙ্ঘনীয় নয়, তবু দসখাণন স্বাভাক্রবক একটা ক্রনয়ণমর দসৌরা য কাণয়ম থাণক। তার অথৃ স্থক্রবরতা 
নয় কারে ক্রববতনৃ চলণত থাণক। ক্রকন্তু দসই ক্রববতৃন ঘণট ওই স্বাভাক্রবক ক্রনয়ণমর কাঠাণমার মণধয। এটাই মানবভাষার েকৃক্রত। 
এর পািাপাক্রি আণস দলখয রূণপর েশ্ন। কথয ও দলখয েুই মাধযণমর মণধয অণনযানয সম্বে, medium-transferability, 
দসটাও মানবভাষার গুরুতর ক্রেক। দে মুহূণতৃ মুণখ-বলা ক্রিয়াপেগুণলা দপণত চায় দলখয রূপ দসই ভাষার বেৃমালা অবলম্বন 
কণর, তখন অক্রনবােৃভাণবই এণস োয় তার বেৃসাংস্থাপন বা বানাণনর েসে। দসখাণনও দকাণনা ননরা য, দকাণনা অক্রতক্ররক্ত 
অক্রভনবত্ব, বরোস্ত হয় না। বরাং দেণহতু এই একক্রট দক্ষে অণনকটাই মানুণষর েখণল তাই দসখাণন সমতা, সরলতা, দসই 
ভাষার ধ্বক্রন ও বণেৃর ক্রচরাচক্ররত সম্পকৃ, িণের ইক্রতহাণসর সণে দোে, ও বানান-রূণপর স্থাক্রয়ত্ব ইতযাক্রে েধান লক্ষয হণয় 
ওণঠ।  

অতএব, আমাণের মূল আণলাণচযর ক্রেণক তাকাণল দেক্রখ, ভাষার মণধয বযবহােৃ রূণপ আমরা পাই ধাতু নয়, ক্রিয়াপে। 
তাই আক্রে েশ্নটাই হণত পাণর, ক্রিয়াপণের েঠনতন্ত্র ও ধ্বক্রনতন্ত্র আমরা ক্রবণষণ ষে করব কী উপাণয়। অথৃাক, ক্রিয়াপে দে 
দকাণনা অখণ্ড একক নয় তা সহণ ই ধরা পণে। তাহণল, ক্রিয়াপে কী কী দ্বারা েক্রঠত? েু’ক্রট ক্রিয়াপে েখন েু’ক্রট আলাো 
কা  দবাোণে তখন তাণের মণধয পাথৃকয দকাথায়? আবার, েু’ক্রট ক্রিয়াপে েখন একই কাণ র েু’ক্রট ক্রভন্ন অবস্থা দবাোণে 
তখনই বা তাণের তফাত দকাথায়? ক্রিয়াপণের মণধয কী কী ধ্বক্রনপক্ররবতৃন ঘণট, ও দকান্ েক্রতণবণি কী কারণে ঘণট? একক্রট 
উপভাষার ক্রিয়াপে েখন ক্রববক্রতৃত হণয় আণরকক্রট উপভাষার ক্রিয়াপণের  ন্ম দেয়ii তখন দসই ক্রববতৃণনর েক্রতপথটা 
কীরকম? েু’ক্রট আঞ্চক্রলক ভাষার মণধয পাথণৃকযর উকস কী? এইভাণব েণশ্নর পর েণশ্নর িৃঙ্খল রচনা কণর আমরা বুণে ক্রনণত 
পাক্রর ক্রবষণয়র পক্ররক্রধ ও আমাণের অনুসোণনর লক্ষয।  

বাাংলা ধাতু েকরে ক্রবষণয় গুরুত্বপূেৃ আণলাকপাত কণরক্রিণলন দোণেিচন্দ্র রায় ক্রবেযাক্রনক্রধ ক্রবেত িতােীর দোোয় তাাঁর 
‘বাোলা ভাষা’ নামক গ্রণে (েকাি ১৯১২)। ক্রিয়াপে দথণক ক্রতক্রন ধাতু ক্রনষ্কািণনর উপায় েস্তাব কণরক্রিণলন, বাাংলা ধাতুণক 



সাতক্রট দেক্রে বা েণে ক্রবভক্ত কণরক্রিণলন; ও ক্রবভক্রক্তগুণলাণক ক্রচক্রিত কণরক্রিণলন সাংসৃ্কত লট ণলাটাক্রের আেণিৃ ক্রল, ক্রলনু, 
ক্রলতুম, ক্রলবু, লুক, ক্রলস ইতযাক্রে নাণম। ল-বেৃ ক্রতক্রন ক্রনণলন ‘কাল’ (tense) িে দথণক। বাাংলা ভাষাতণত্ত্বর দসই েথম েুণে 
তাাঁর পেৃণবক্ষে ও ক্রবণষণ ষে আ ও ক্রবস্ময়  াোয়। ক্রতক্রন দে একটা অক্রভনব আণলাচনার সূেপাত কণরক্রিণলন দসটা বুেণত 
পাক্রর েখন দেক্রখ দস েুণের বাাংলা ভাষাতত্ত্ব ধাতু েকরণের নবজ্ঞাক্রনক ক্রবনযাস ক্রবষণয় তত আগ্রহী হণয় ওণঠ ক্রন। বাাংলা 
ভাষাতণত্ত্বর অনযতম ক্রেিারী রবীন্দ্রনাথও এই দক্ষেক্রট ক্রবণিষ স্পিৃ কণরন ক্রন।  

বলাই বাহুলয, নবয়াকরে মাণেই বাাংলা ভাষার ধাতু েকরে আণলাচনায় সমান উকসাহী নন। ক্রবষয়টাণক এোণনা সম্ভব 
নয় দকাণনা বযাকরে গ্রণে, ক্রকন্তু কতটা অনুসোন করণবন গ্রেকার তা দেন তাাঁর ক্রন স্ব অক্রভরুক্রচর বযাপার। এমনক্রক 
সুনীক্রতকুমার চণটাপাধযায়ও তাাঁর অসামানয গ্রে ‘ভাষা-েকাি বাোলা বযাকরে’-এ (েথম েকাি ১৯৩৯) এ েসণে নামমাে 
আণলাচনা কণরণিন। (তণব তাাঁর ক্রচক্রিত ধাতুমূলগুণলা দথণক অনুমান করা োয় তাাঁর ধাতু ক্রনষ্কািণনর পদ্ধক্রত দোণেিচণন্দ্রর 
দথণক আলাো।iii) দমাণটর ওপর একথা বলা দেণত পাণর, ধাতু ও ক্রিয়ার রূপধ্বক্রনেত (morpho-phonological) 
আণলাচনা দে একটা বযাপক সমীক্ষার দক্ষে, তার মণধয ক্রনক্রহত আণি ভাষার অণনক েূঢ় ক্রেক (রহসয বলণলও অতুযক্রক্ত হয় 
না), েচক্রলত বাাংলা বযাকরে গ্রোক্রে দথণক তার দতমন আভাস পায় না ভাষাক্র জ্ঞাসু বাঙাক্রল।  

দোণেিচন্দ্র রায় ক্রবেযাক্রনক্রধর োয় ক্রতন েিক পণর রা ণিখর বসু এই ক্রবষণয় নতুন কণর মণনাণোে ক্রেণলন। ক্রতক্রন 
দকাণনা বযাকরে বা ভাষাতণত্ত্বর বই দলণখন ক্রন, ক্রকন্তু তাাঁর ‘চলক্রিকা’ অক্রভধাণনর (েথম েকাি ১৯৩৭) পক্ররক্রিণষ্ট ক্রতক্রন বাাংলা 
বযাকরণের একক্রট সারসাংণক্ষপ েস্তুত কণরন। তার মণধয েধান অাংি  ুণে ‘ক্রিয়ারূপ’ নামক অধযায়ক্রট বাাংলা ধাতু ও ক্রিয়া 
বযাপাণর ক্রবসৃ্তত অনুসোন। তাাঁর এই সমীক্ষার অসামানয ক্রেক – বাাংলা ধাতুণক তাণের েঠন অনুসাণর কুক্রেক্রট েণে ক্রবভক্ত 
করা। দোণেিচন্দ্র কণরক্রিণলন সাতক্রট েে। রা ণিখণরর এই েেক্রবভাে ক্রনখুাঁত ক্রিল কারে আ  অবক্রধ তাণত েণের সাংখযায় 
কম-দবক্রি ধরা পণে ক্রন। েেক্রবভাণের পর ক্রতক্রন েক্রতক্রট েণের একক্রট আেিৃ ধাতু বা paradigm ধণর ক্রবক্রভন্ন পুরুষ ও 
কাণল তার রূপগুণলা তাক্রলকাবদ্ধ কণরণিন। দসই সণে তাক্রলকা ক্রেণয়ণিন দসই েণের অিেৃত সমস্ত বা অক্রধকাাংি ধাতুর। 
এত েভীর তাাঁর েৃক্রষ্ট দে ক্রিটকায়/ক্রিটণকায় ওলটায়/উলণটায়  াতীয় ক্রবকল্প দেখাণন ক্রবেযমান তারও দকাণনা ক্রকিুই তাাঁর ন র 
এোয় ক্রন। এইভাণব োয় ৮০০ ধাতু ক্রতক্রন িনাক্ত কণর দেণিন।  

বাাংলা অক্রভধানকাণররা সাধারেত ক্রিয়াবাচক ক্রবণিষয বা কৃেি পেণক (ণেমন, খাওয়া, পালটাণনা) অক্রভধাণন ক্রিয়ার 
মুখিে ক্রহণসণব বযবহার কণরন, রা ণিখরও তা-ই কণরণিন। বস্তুতপণক্ষ, এগুণলাই বাাংলাভাষায় ধাতু বা ক্রিয়ার citation 
form বা উণেখরূপ। ক্রকন্তু ক্রিয়ারূপ দে অক্রভধাণনর ও ভাষাক্রিক্ষার অণেেয অে এ বযাপাণর রা ণিখণরর দে েত্ন তা অনয 
অক্রভধানকারণের মণধয দচাণখ পণে না। ক্রবষয়টার অনি সম্ভাবনা তুণল ধণরণিন রা ণিখর। তাাঁর ধাতু ও ক্রিয়ারূণপর অধযায় 
দেন একটা ক্রবস্তীেৃ মানক্রচণের মণতা, োণত এলাকার সীমানাটা ক্রঠক ক্রঠক আাঁকা হণয়ণি, েধান নেী ও পাহােগুণলা ক্রচক্রিত 
হণয়ণি। ক্রকন্তু এই অবক্রধ এণস, অথৃাক রা ণিখণরর কাি দথণক পাণথয় সাংগ্রহ কণর, তাাঁর দপৌঁণিাণনা স্তর দথণক একটা নতুন 
সমীক্ষা শুরু হণত পাণর। রা ণিখর (এবাং দোণেিচন্দ্রও) আরম্ভ কণরক্রিণলন ধ্বক্রন দথণক – তাাঁর েেক্রবভাে ধাতুর অিেৃত 
স্বরধ্বক্রনর ক্রভক্রত্তণত। ক্রকন্তু এই সূচনাটার পণর ধ্বক্রন ক্রবষণয় ক্রতক্রন নীরব। তাাঁর বাক্রক আণলাচনা ক্রিয়াপণের েঠনক্রভক্রত্তক। দলখয 
রূপগুণলা ক্রতক্রন ক্রলক্রপবদ্ধ কণরণিন। অথচ তাণের উচ্চারে ক্রতক্রন ক্রনণেৃি কণরন ক্রন। উচ্চারে ক্রনণেৃি করণল ধ্বক্রনর দে ক্রবক্রচে 
ওঠানামা চলণি তা ন ণর আণস; তাও অনুক্রেক্রখত। সাধু ও চক্রলত েু’ক্রট ক্রভন্ন রূপ ক্রহণসণব পক্ররণবক্রিত; সাধু দথণক চক্রলণত 
ক্রববতৃণনর সম্বেটা আাঁকা হয় ক্রন। তাাঁর ক্রববৃত ক্রিয়ারূণপর েক্রতক্রট পে দে ধ্বক্রনেত ক্রবণষণ ষণের োক্রব কণর তা তাাঁর আণলাচনার 
বাইণর দথণক দেণি।  

ক্রকন্তু আধুক্রনক ভাষাক্রবজ্ঞান ভাষার ধ্বক্রনণকই তার মূল অনুণধযয় রূণপ গ্রহে কণরণি। ক্রলক্রপর দথণক কণঠাচ্চাক্ররত ধ্বক্রন 
দে দবক্রি দমৌক্রলক তা ক্রনণয় এ ক্রবজ্ঞাণন দকাণনা সাংিয় দনই। সাণবক্রক বযাকরণের ন র ক্রিল ক্রলক্রখত সাক্রহক্রতযক ভাষা, এখনকার 
ক্রবজ্ঞাণনর ন র সবৃগ্রাসী ও মূলত কথয ভাষা। বাাংলা ক্রিয়ার েক্রতক্রট ধ্বক্রন তাই দকৌতূহণলর বস্তু হণত পাণর। ক্রলখ্-ধাতুর ই-



কার দথণক কী কণর দলণখ-র এ-কার এল; হইণতক্রিল দথণক হক্রেল, অথচ কক্ররণতক্রিল দথণক করক্রিল; খাইয়া দথণক দখণয়, অথচ 
করাইয়া দথণক কক্ররণয়; হইণব দথণক হণব, ক্রকন্তু একটার উচ্চারে দহাইণব, অনযটার হ-দব, অথচ কক্ররণব দথণক করণব-র উচ্চারে 
দকার ণব – এইরকম েক্রতক্রট বযাপার ধ্বক্রনেত আণলাচনার দোেয ক্রবষয়। দস আণলাচনাও ক্রবস্তর হণয়ণি বাাংলাভাষায়। স্বরসেক্রত, 
অক্রপক্রনক্রহক্রত ও অক্রভশ্রুক্রত – েথািণম vowel harmony, epenthesis ও umlaut নাণম ক্রতনক্রট ধ্বক্রনেত েক্রিয়ার 
বাাংলা পক্ররভাষা েস্তাব কণরক্রিণলন সুনীক্রতকুমারiv (বাাংলা ১৩৩৬)। তা ক্রেণয় দেখাণনা দেণি ধ্বক্রনক্রববতণৃনর একেকার 
পরম্পরা। দেমন, ক্রলখ্-ধাতু দথণক দলণখ (ই > এ) স্বরসেক্রত; কক্ররণতক্রিল > কইরদতক্রিল অক্রপক্রনক্রহক্রত দথণক পেৃায়িণম 
করক্রিল; খাইয়া > দখণয় অক্রভশ্রুক্রত।  

ধ্বক্রন পক্ররবতৃণনর এই েকার ক্রববৃক্রতর নবক্রিষ্টয হল তা মূলত input/output-এর আকাণর ক্রববতনৃটা দপি কণর, 
এবাং ক্রকিু কারে ক্রনণেৃি কণর (দেমন, স্বরসেক্রতণত উচ্চ/ক্রনম্ন স্বণরর েভাণব পারৃ্শ্বতৃী স্বণরর ঊধ্ব/ৃক্রনম্নেক্রত)। ক্রবণিষত, 
অক্রভশ্রুক্রতণক আভযির সক্রে বণল ক্রচক্রিত কণর েুই বা ক্রতন ধাণপর ক্রববতৃন এক ধাণপ েকাি কণর। বহুস্তর ও িক্রমক 
একক্রট পক্ররবতৃনণক িমান্বণয় ধরণত না পারা এই েোলীর েুবৃলতা। দস সমণয়র ধ্বক্রনক্রবজ্ঞান এই অবক্রধই এণোণত 
দপণরক্রিল - ধ্বক্রনর দকাণনা দমৌক্রলক ধণমৃর ক্রিয়া ক্রহণসণব এইসব পক্ররবতৃণনর বযাখযা করণত সক্ষম ক্রিল না। একাক্রধক 
ধ্বক্রনপক্ররবতৃন এক ধাণপ ঘণট না। ক্রকন্তু এমন দকাণনা েোলী তখন ক্রিল না োর দ্বারা একক্রট িমক্রববতনৃণক তার েক্রতক্রট 
পেৃাণয়র মধয ক্রেণয় দেখাণনা সম্ভব হয়।   

দকাণনা ক্রবজ্ঞানই দমৌক্রলকতম কােৃকারণে দপৌঁণিাণত না পারণল তৃপ্ত থাণক না। তাই এই অবস্থা দথণক একটা েুোির 
শুরু হল পাশ্চাণতয। েথণম েস্তাক্রবত হল phonemev বা ধ্বক্রনমূণলর তত্ত্ব। Phoneme-এর বাাংলা নাম এখন স্বক্রনম। 
ভাষার দমৌক্রলক ধ্বক্রনগুণলা (speech-sounds) হল স্বক্রনম। দেমন, ক্ এই কঠযবযঞ্জন নানা ভাষাণতই একক্রট স্বক্রনম। স্বক্রনমণক 
দেখাণনা হয় েু’ক্রট slash ক্রচণির মােখাণন একক্রট বেৃ (ধ্বক্রনক্রচি) ক্রেণয়। ক্ -ধ্বক্রনণক স্বক্রনম ক্রহণসণব দেখাণনা দেণত পাণর 
/ক্ / বা /k/ রূণপ। সব স্বক্রনম সব ভাষায় দনই। দেমন, বাাংলা বক বা ইাংণরক্র  mock িণের /অ/ স্বক্রনমক্রট ক্রহন্দীভাষায় 
দনই। একক্রট স্বক্রনণমর উপক্রস্থক্রত একক্রট ভাষায় থাকণলও তার বেমৃালায় তা নাও থাকণত পাণর। দেমন, বাাংলা এক িণের বা 
ইাংণরক্র  bat িণের /অযা/ স্বক্রনমক্রট বাাংলা ভাষায় আণি ক্রকন্তু বাাংলা বেৃমালায় দনই। একক্রট ভাষায় স্বক্রনণমর সাংখযা ক্রনক্রেৃষ্ট, 
দসগুক্রল িনাক্ত কণর ক্রনণল তাক্রত্ত্বক ক্রবণষণ ষণে সুক্রবণধ হয়। স্বক্রনমতণত্ত্বর িক্রক্ত হল, সামানয এক োাঁক দমৌক্রলক ধ্বক্রন-একণকর 
ক্রনক্ররণখ ভাষার অসীম অনি ধ্বক্রনিৃঙ্খল বা িোবলীণক েকাি করবার ক্ষমতা। দভৌত ক্রবজ্ঞানাক্রেণত atomic theory-র 
মণতা গুরুত্বপূেৃ বলা চণল তাণক।  

স্বক্রনণমরা দ াে বাাঁণধ, অথবা এণক অপরণক েভাক্রবত কণর। ক্রকন্তু তারও ক্রকিু সীমাবদ্ধতা আণি। সাংসৃ্কত/বাাংলায় গ্লাক্রন 
ক্রকাংবা ইাংণরক্র  glance িে শুরু হয় /g/ + /l/ েুক্তবযঞ্জনধ্বক্রন ক্রেণয়, ক্রকন্তু /l/ + /g/ ক্রেণয় দকাণনা িে শুরু হণত পাণর 
না। এটা দ াে বাাঁধার স্বাভাক্রবক একটা সীমাবদ্ধতা, োর নাম systematic gap। আবার, আকক্রস্মক সীমাবদ্ধতা বা 
accidental gap-ও আণি। দেমন, /s/ + /চ / দ াে বাাঁধণতই পাণর, ক্রকন্তু সাংসৃ্কত/বাাংলায় বাাঁণধ না – দবক্রির ভাে 
বাঙাক্রল question-দক উচ্চারে কণরন দকাণশ্চন। ক্রকন্তু চাইণল দকাএস ণচন-ও উচ্চারে করণত পাণরন, কারে /s/ + /চ / 
দকাণনা অসম্ভাবয দ াে নয়। পক্রশ্চম িণের একটু অ-মানয উচ্চারে পস ক্রচম দতা দিানাই োয়। অনযক্রেণক, /ই/ স্বক্রনণমর েভাণব 
বাাংলা /অ/ হণয় োয় /ও/ (স্বরসেক্রত), অক্রত উচ্চারে ওক্রত; ক্রকন্তু /ও/ দকাণনা েভাব দফলণত পাণর না /অ/-এর ওপর, 
কও-এর উচ্চারণে /অ/ অক্রবকৃত। এগুণলা দকন হয়? দকন এই সম্ভাবযতা ও অসম্ভাবযতা? এর উত্তর খুাঁ ণত ক্রেণয় েস্তাক্রবত 
হল distinctive feature বা স্বলক্ষে-এর তত্ত্ব। েথম েস্তাব কণরন দরামান ইয়াকবসন (Roman Jakobson) ও 
মক্ররস হযাক্রল (Morris Halle), সন ১৯৫৫। তার অল্পকাল পণরই (১৯৬৮) চম ক্রস্ক ও হযাক্রলর হাণত, The Sound Pattern 
of English গ্রণে (সাংণক্ষণপ SPE) তার পূেৃ েণয়াে ও পক্ররেক্রত ঘণট।  



এই তণত্ত্ব দেখাণনা হল, স্বক্রনণমর দথণকও দমৌক্রলক স্তণর রণয়ণি ধ্বক্রনর ক্রকিু ক্রবক্রিষ্ট লক্ষে, তাণেরই সমবাণয় েণে ওণঠ 
এণককক্রট স্বক্রনম। দেমন, স্বরধ্বক্রনগুণলার একক্রট স্বলক্ষে হল তারা মাো বা syllable েঠন করণত পাণর। তাই তাণের এই 
স্বলক্ষেক্রটর নাম syllabic। এই লক্ষেক্রট দে স্বক্রনণমর আণি তা দেখাণনা হয় [+syllabic] রূণপ। অক্রধকাাংি বযঞ্জনধ্বক্রনর তা 
দনই (ণক্ষেক্রবণিণষ, দেমন ইাংণরক্র  brittle িণের অক্রিম l-এর মণতা বযক্রতিম িাো), তাই তারা        [-syllabic], 
অথৃাক ক্রবণয়াে ক্রচণি অক্রিত। েক্রতক্রট স্বক্রনণম একাক্রধক স্বলক্ষণের অক্রস্ত-নাক্রস্ত। দোে (+) ও ক্রবণয়াে (–) ক্রচি দ্বারা স্বলক্ষেগুক্রল 
সূক্রচত কণর কীভাণব স্বক্রনম েেক্রিৃত হয় েক্রেণতর column matrix ক্রহণসণব তার ক্রতনক্রট নমুনা ক্রনণচ দপি করা দেল।  
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এখাণন দকবল েধান স্বলক্ষেগুক্রল দেখাণনা হণয়ণি।  
স্বলক্ষে অণনক রকম আণি, দে ক’ক্রটর সাহাণেয স্বক্রনমক্রটণক িনাক্ত করা োণব দসগুক্রল িাো বাক্রকগুণলাণক বাহুলয জ্ঞাণন 

তযাে করা হল। এখাণন /ই/-এর distinctive feature matrix দথণক দবাো োণব, স্বক্রনমক্রট স্বরবেৃ [+syllabic] ও  [-
consonantal], উচ্চ [+high] ও সমু্মখ [-back] ধ্বক্রন, অবতুলৃ [-round], ও হ্রস্ব [-tense]। /প্ / ও /ব্ /, আমরা  াক্রন, 
েুণটাই সৃ্পষ্ট বযঞ্জন (োণত মুহূণতৃর  নয র্শ্াসেবাহ রুদ্ধ হয়) ও ওষ্ঠ্য বযঞ্জন; ক্রকন্তু /প্ / অণঘাষ ধ্বক্রন আর /ব্ / তার দঘাষ 
সণহাের। অতএব, /প্ /-এর matrix দথণক দবাো োণব, স্বক্রনমক্রট বযঞ্জন, [-syllabic] ও [+consonantal], এবাং 
অণঘাষ [-voiced], তেুপক্রর সৃ্পষ্ট [-continuantvi], ও ওষ্ঠ্য [+labial]। /ব্/-এর matrix–এ দেখা োণে স্বক্রনমক্রট দঘাষ 
[+voiced]; বাক্রক স্বলক্ষে /প্ /-এর সমান।  

এইভাণব দমাট আঠাণরা-উক্রনিক্রট স্বলক্ষণের সাহাণেয ভাষার পঞ্চাি-ষাট বা তণতাক্রধক স্বক্রনমণক েকাি করা সম্ভব। 
উপরন্তু, এগুণলা দেণহতু লক্ষে মাে, তাই এরা ভাষাক্রনরণপক্ষ, অথৃাক এরা সাবৃক্রেক বা universal। সুতরাাং এরা 
language universals-এর মণধয েেয হণয়ণি। একক্রট ভাষায় একক্রট স্বক্রনম আণি অথবা দনই তা ক্রনভরৃ করণব নানা 
স্বলক্ষণের সমবায়-সম্ভাবনার ওপর। এই সীমাবদ্ধতার পাক্ররভাক্রষক নাম simultaneous constraints। ক্রকন্তু দস ক্রভন্ন 
েসে। আণলাচয েসণে আমরা দবক্রি আগ্রহী ধ্বক্রন পক্ররবতনৃ ক্রনণয়। স্বলক্ষে তত্ত্ব দেখাণত সক্ষম ধ্বক্রন পক্ররবতনৃও কীভাণব 
পক্ররবতনৃীয় ধ্বক্রনর স্বলক্ষে ও তার েক্রতণবিী ধ্বক্রনর স্বলক্ষণের ওপর ক্রনভৃর কণর। বতমৃান আণলাচনায় এই ক্রেকক্রটই দবক্রি 
কাণ  লােণব।   

স্বরসেক্রত অক্রভশ্রুক্রত ইতযাক্রে েক্রিয়ায় আমরা দেখণত পাই একক্রট স্বক্রনম পারৃ্শ্বতৃী অনয স্বক্রনণমর েক্রতণবণি ক্রভন্ন দকাণনা 
স্বক্রনণম রূপািক্ররত হণে। স্বলক্ষে তত্ত্ব এর েভীর ক্রবণষণ ষণে সাহােয কণর। দেখা োয়, স্বক্রনমক্রট তার েক্রতণবিী স্বক্রনণমর 
েভাণব ক্রকিু স্বলক্ষে োপ্ত হণয় এবাং/বা ক্রকিু স্বলক্ষে হাক্ররণয় অনয স্বক্রনণম পক্ররবক্রততৃ হণে। এই রূপাির দেখাণনা হয় 
এইভাণব –  

 েক্রে পূবৃবতৃী ধ্বক্রনর েভাণব পক্ররবতৃন হয় – [মূল ধ্বক্রন] → [পক্ররবক্রতৃত ধ্বক্রন] / [েক্রতণবিী ধ্বক্রন] ------ 

 েক্রে পরবতৃী ধ্বক্রনর েভাণব পক্ররবতৃন হয় – [মূল ধ্বক্রন] → [পক্ররবক্রতৃত ধ্বক্রন] / ------- [েক্রতণবিী ধ্বক্রন] 

 েক্রে েু’ক্রেণকরই ধ্বক্রনর েভাণব পক্ররবতনৃ হয় – [মূল] → [পক্ররবক্রততৃ] / [েক্রতণবিী] ----- [েক্রতণবিী]  

 েক্রে ধ্বক্রনক্রট লুপ্ত হণয় োয় তাহণল [পক্ররবক্রতৃত] স্থণল একক্রট দপটকাটা িূনয ক্রচি φ বসাণনা হয়।  



এইভাণব একক্রট িে বা ধ্বক্রনিৃঙ্খণলর উপক্ররতল দথণক, ধ্বক্রনসাংেঠণনর দমৌক্রলক দথণক আরও দমৌক্রলক স্তণর দপৌঁণি, 
খণ্ড ও উপখণ্ড ধণর ধণর কােৃকারে ক্রবণষণ ষে ও ক্রববৃক্রতর দে েোলী তা generative phonology বা সঞ্জননী ধ্বক্রনতত্ত্ব-
এর েোলী। এই ক্রনবণের েস্তাক্রবত আণলাচনায় দসই েোলী েথাসাধয ক্রবিেভাণব বযবহার করা হণব। 

ধাতু ও ক্রিয়া সাংিাি সামক্রগ্রক আণলাচনার আণধয় বস্তু ো হওয়া উক্রচত বণল আমরা মণন করক্রি তার ক্রকিুটা স্পিৃ ও 
পূবৃাস্বাে পাওয়া োয় পক্রবে সরকাণরর ‘বাাংলা একিাক্রেক ক্রিয়া’ ক্রনবণেvii

। েীঘৃ পথ এই নাক্রতবৃহক ক্রনবণে ক্রতক্রন োো 
কণরণিন। পূবৃোমীণের েয়াসণক পুনক্রবৃনযাস করা তাাঁর লক্ষয, এবাং তাাঁর েোলী মূলত রূপধ্বক্রনক্রভক্রত্তক। তবু আধুক্রনক 
ধ্বক্রনক্রবজ্ঞাণনর, ক্রবণিষত সঞ্জননী ধ্বক্রনতণত্ত্বর, েোলী ক্রতক্রন পূেৃ মাোয় েণয়াে কণরন ক্রন, হয়ণতা ওই সাংকলণনর পক্ররসণর তা 
সম্ভব ক্রিল না। তার দিাাঁয়া এণসণি তাাঁর ‘সঞ্জননী ধ্বক্রনতত্ত্ব’ নামক ক্রনবণেviii

। তণব দসই ক্রনবণের েধান লক্ষয সঞ্জননী 
ধ্বক্রনতত্ত্ব ক্রবষয়ক্রট, বাাংলা ক্রিয়া নয়।  

আমাণের আণলাচনাও হণব রূপধ্বক্রনক্রভক্রত্তক। রূপ ও রূপখণ্ড (morpheme) অক্রত দকৌতূহণলর বস্তু; ধাতু ও ক্রবভক্রক্ত 
দতা তার মণধযই পণে। ক্রকন্তু আমাণের ক্রবণিষ দোাঁকটা থাকণব ধ্বক্রনেত (phonological) ক্রেণকর ওপর। ধাতু ও ক্রিয়ার 
ক্রবপুল দক্ষণের পূেৃাে সমীক্ষা ক্রবপুল পক্ররসর োক্রব কণর। তার রূপ, ধ্বক্রন, অথৃ, েণয়াে ও বাগ ধারার নবক্রিষ্টয অসাংখয। তা 
ক্রনণয় একক্রট আনুপূক্রবৃক অণন্বষে সক্রতযই  রুক্রর। আমরা দসই সুক্রবিাল অন্বীক্ষায় েবৃত্ত হব না। আমরা সীমাবদ্ধ থাকব 
কক্রতপয় ধাতু ও ক্রিয়ার রূপধ্বক্রন ক্রনরীক্ষণে, দচষ্টা করব তার মাধযণম সমগ্র ক্র জ্ঞাসার মুণখামুক্রখ হণত। এখাণন দে তত্ত্বক্রভক্রত্তর 
একটা দিাণটাখাণটা রূপণরখা আাঁকা দেল তার ক্রকিু লাভ ক্রনশ্চয় আণি। তা িাো, এই আণলাচনা বানাণনর অণনক অনাবিযক 
ক্রবভ্রাক্রির ওপর আণলাকপাত করণত পাণর, আমরা তার সদ বযবহার করব। ক্রকন্তু সব ক্রমক্রলণয় গুরুতর অসমূ্পেৃতা ক্রনণয়ই 
আমাণের দিষ করণত হণব। 

  

 

(পণরর অাংণি োওয়ার  ণনয ক্রবষয়সূক্রচণত ক্রফরুন ) 
 
(পরবাস ৬৭,  ুন ২০১৭)  

 

                                                 

 
টীকা ও উণেখপক্রঞ্জ  
i One fundamental factor involved in the speaker-hearer’s performance is his knowledge of the grammar 
that determines an intrinsic connection of sound and meaning for each sentence. We refer to this 
knowledge – for the most part, obviously, unconscious knowledge – as the speaker-hearer’s “competence”. 
The Sound Pattern of English, Noam Chomsky & Morris Halle, Chapter I, Harper & Row Publishers, 1968. চম
ক্রস্ক অবিয competence-এর কথা নানা উপলণক্ষয নানা  ায়োয় বণলণিন। এখাণন তার একক্রট সূে দথণক উদৃ্ধত হল।  
ii দেমন বাাংলা ভাষার দক্ষণে সাধু ও এখনকার মানয চক্রলত রীক্রতণক বলা দেণত পাণর েু’ক্রট উপভাষা। েথমক্রট দথণক ক্রববক্রতৃত হণয় 
ক্রদ্বতীয়ক্রটর উদ্ভব। এ ক্রনণয় ক্রবিে আণলাচনা পুণরা ক্রনবে  ুণেই থাকণব। আবার, মানয চক্রলত বাাংলার মণধযও একাক্রধক উপভাষা ক্রবরা  
করণত পাণর। ক্রেক্রন দেলায়/ণভ ায় ইতযাক্রে বণলন/ণলণখন আর ক্রেক্রন ক্রেণলায়/ক্রভণ ায় ইতযাক্রে বণলন/ণলণখন তাাঁরা আসণল মানয চক্রলত 
বাাংলার েু’ক্রট সমািরাল উপভাষা বযবহার কণরন।  
iii দেমন, দোণেিচণন্দ্রর মণত √ ক্রে-ধাতু ও √শু-ধাতু; সুনীক্রতকুমাণরর মণত √ দে-ধাতু ও √ দিা-ধাতু। ধাতু ক্রনষ্কািণনর নানা পদ্ধক্রতর 
আণলাচনা দ্রষ্টবয।  



                                                                                                                                                             
iv সুনীক্রতকুমাণরর ‘স্বরসেক্রত, অক্রপক্রনক্রহক্রত, অক্রভশ্রুক্রত, অপশ্রুক্রত’ নামক েবে, বাাংলা ১৩৩৬- তথযসূে, ‘ভাষাচচৃা একক্রট সমীক্ষা পক্ররষক-
পক্রেকার েবে অবলম্বণন’, েবে, দ যাক্রতভূষে চাকী, িতবষৃ পক্ররিমা বেীয় সাক্রহতয পক্ররষক, পক্রশ্চমবে বাাংলা আকাণেক্রম, ১৯৯৬  
v েতেূর  ানা োয়, phoneme িেক্রট েথম েস্তাব কণরন দিৌক্রখন ভাষাতাক্রত্ত্বক Antoni Dufriche-Desgenettes (১৮০৪ – ৭৮), 
ক্রকন্তু আধুক্রনক ভাষাক্রবজ্ঞাণন phoneme-দক একক্রট িক্রক্তিালী তণত্ত্ব রূপািক্ররত কণরন ভাষাতণত্ত্বর োে দোষ্ঠ্ীর (Prague School) 
Nikolai Trubetzkoy ক্রবাংি িতােীর ক্রদ্বতীয় ও তৃতীয় েিণক।  
vi সৃ্পষ্ট হণলও দে ধ্বক্রন উচ্চারণের সময় র্শ্াসেবাহ পুণরাপুক্রর রুদ্ধ হয় না দসগুক্রল [+continuant] – দেমন, /র /, /শ্/।  
vii েদ্ধাণলখমালা সুকুমার দসন িতবষৃ স্মারক সাংকলন, পক্রশ্চমবে বাাংলা আকাণেক্রম, ২০০৩ 
viii চম ক্রস্ক বযাকরে ও বাাংলা বানান, েবে সাংকলন, পক্রবে সরকার, পুনশ্চ, ২০১৩  
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